
De ALTFEL, la Biblioteca Națională a României 
Activități în cadrul Programului Național Școala ALTFEL 

– Să știi mai multe, să fii mai bun! – 
 
 

PROGRAM  
 

15 - 19 aprilie 2019 
 
 
 

► ATELIERE PENTRU COPII ÎN CADRUL MUZEULUI PĂCII 
 
Dedicat copiilor și tinerilor cu vârste peste 7 ani. 

 
Peace Museum Romania (Muzeul Păcii România) este un muzeu mobil, unic în 
Europa de Sud-Est și primul Muzeu al Pacii mobil din lume, care își propune ca 
temă principală abordarea, pe larg, a noțiunii de pace, explicarea noțiunii de  
război, prezentarea tipurilor de război cunoscute în istoria omenirii etc. 
Workshopurile au un caracter interactiv, publicul fiind invitat să ia parte la 
discuții și dezbateri. 
 
Coordonator: Magdalena Cristina Butucea, fondatoarea Peace Museum 
Romania (Muzeul Păcii România). 
 
Program: luni, 15 aprilie, orele 10:00 – 10:45; 11:00 – 11:45; 12:00 – 12:45; 13:00 – 
13:45; 14:00 – 14: 45. 
Spațiu de desfășurare: Lecturi libere „Podul Mihai Vodă“, mezanin.  
Hartă: goo.gl/hf8P7Q 

Înscrieri: bit.ly/2JXn0jB 

 
 

► INVENTATORI ROMÂNII CARE AU SCHIMBAT LUMEA 
 
Dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani 
 
Atelierul se adresează copiilor din clasele V-VIII, care vor afla, cu această ocazie, 
numele unor cercetători români care prin activitatea și invențiile lor ne-au învățat că 
putem fi mai rapizi și mai preciși, că putem zbura mai sus și că putem fi mai sănătoși. 
De la Petrache Poenaru la Henri Coandă, de la Nicolae Paulescu la Iustin Capră, 
suntem în fața unor exemple remarcabile de personalități care au schimbat lumea. 
 
Coordonator: conf. univ. dr. Rodica Ursu, coordonatoarea proiectelor educaționale la 
editura Eurodidactica și profesor asociat la Universitatea de Stat din Moldova, 
specializarea istorie veche si arheologie. 
 
Program: luni, 15 aprilie, orele 10:00 – 10:45; 11:00 – 11:45. 
Spațiu de desfășurare: Buzunar PATRU, Parter. Hartă: goo.gl/hf8P7Q 

Înscrieri: bit.ly/2JXn0jB 

 

http://bit.ly/2JXn0jB
http://bit.ly/2JXn0jB


► CUFĂRUL CU POVEȘTI - INCURSIUNI ÎN LUMEA POVEŞTILOR DE 
ODINIOARĂ 
 

Dedicat elevilor cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani 
 

Elisabeta Bostan dă frâu liber fanteziei, în ecranizarea după cunoscutul basm „Capra cu 

trei iezi” al lui Ion Creangă, un musical al anilor '70. Scenariul filmului pentru copii - 
Mama - are o distribuţie de excepţie: Ludmila Gurcenko, Mihail Boiarschi, Oleg Popov, 
George Mihăiță și Florian Pittiș. 
 
Coordonator: Corina Cristea (Coordonator Sala pentru Copii și tineret „Ionel 
Teodoreanu”) 
 
Spațiu de desfășurare: Sala pentru copii și tineret „Ionel Teodoreanu”, Etajul I.  
Hartă: goo.gl/d69j3N 
Pentru informaţii suplimentare şi programări, vă rugăm să ne contactaţi la 
adresa de email: comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.  
 
 

► „ROMANUL BALTAGUL” ŞI FASCINAŢIA TIPARELOR ORIGINARE  
 

Dedicat elevilor cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani 
 

Vă invităm la vizionarea ecranizării după romanul cu acelaşi nume. Un film de 
Mircea Mureşan. Din distribuţie fac parte: Jean Constantin, Ilarion Ciobanu, 
Ernest Maftei şi alții. În preambul, va fi o prezentare a operei şi activităţii 
marelui scriitor, Mihail Sadoveanu.  
 

O expoziţie de carte din colecțiile Bibliotecii Naționale, semnată de Mihail 
Sadoveanu aşteaptă să fie explorată de toţi cei care ne vizitează.  
 
Coordonator: Corina Cristea (Coordonator Sala pentru Copii și tineret „Ionel 
Teodoreanu”) 
 
Spațiu de desfășurare: Sala pentru copii și tineret „Ionel Teodoreanu”, Etajul I.  
Hartă: goo.gl/d69j3N 
Pentru informaţii suplimentare şi programări, vă rugăm să ne contactaţi la 
adresa de email: comunicarea.colectiilor@bibnat.ro. 
 
 

► REPERE ISTORICE DE LEGENDĂ 
 
 Dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. 

 
Ce rol a avut înființarea primei Mitropolii de pe teritoriul țării noastre, după 
întemeierea statului feudal Țara Românească? Cine a fost Iachint de Vicina? 
Cum arată harta reședințelor mitropolitane din Țara Românească și care sunt 
reperele cele mai importante de pe această hartă între Vicina și Curtea de 
Argeș? Iată câteva dintre întrebările la care vom răspunde în cadrul unei 
dezbateri la care vă invită elevii din clasa a VIII-a de la Școala gimnazială Nr. 
189 din București, coordonați de prof. dr. Cătălin Crim, președinte al Asociației 
Culturale „Vasile Pârvan”.  
 

mailto:comunicarea.colectiilor@bibnat.ro
mailto:comunicarea.colectiilor@bibnat.ro


 Coordonator: prof. dr. Cătălin Crim 
 
 Program: marți, 16 aprilie, între orele 10:00 - 10:45; 11:00 – 11:45. 
 Spațiu de desfășurare: Atrium, Parter.  
 Hartă: goo.gl/hf8P7Q 
 Înscrieri: bit.ly/2JXn0jB 
 
 

► CALEA EROILOR, CALEA RECUNOȘTINȚEI 
 
 Dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani. 

 
Atelierul își propune reconstituirea unui traseu al gloriei militare din Primul 
Război Mondial, prin evocarea numelor eroilor români căzuți în luptele pentru 
reîntregirea țării, a căror jertfă a fost înveșnicită în piatra monumentelor și a 
mausoleelor. 
 
Coordonator: conf. univ. dr. Rodica Ursu, coordonatoarea proiectelor 
educaționale la editura Eurodidactica și profesor asociat la Universitatea de Stat 
din Moldova, specializarea istorie veche și arheologie. 
 
Program: miercuri, 17 aprilie, orele 10:00 – 10:45; 11:00 – 11:45. 
Spațiu de desfășurare: Buzunar PATRU, Parter. Hartă: goo.gl/hf8P7Q 

Înscrieri: bit.ly/2JXn0jB 

 
 

► PATRIOTISM ȘI DRAGOSTE DE ȚARĂ: ROLUL PREOȚILOR ROMÂNI MILITARI ÎN 
TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL (1916-1918) - CONFERINȚĂ 
 
 Dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. 
 

 Conferința va evidenția organizarea Serviciului Religios al Armatei Române, 

activitatea exemplară a preoților militari pe frontul de război, rolul lor 

încurajator în fața soldaților, stările sufletești ale oamenilor în condițiile 

excepționale de război etc. Va urma o videoproiecție tematică Trinitas TV, după 

care va exista posibilitatea unor discuții pe marginea temei abordate. 

 Coordonator: Pr. prof. univ. dr. Mihail-Simion Săsăujan, Facultatea de 

Teologie „Justinian Patriarhul”, Universitatea din Bucuresti. 

 Program: joi, 18 aprilie, între orele 10:00 - 10:45. 
 Spațiu de desfășurare: Buzunar PATRU, Parter.  
 Hartă: goo.gl/hf8P7Q 
 Înscrieri: bit.ly/2JXn0jB 
 
 
► CELE MAI FRUMOASE LITERE – ATELIER DE LETRINE  
 

Dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 8 – 12 ani. 
 
Letrinele reprezintă majusculele sau literele mari, înfrumusețate în mod deosebit, pe 
care le întâlnim la începutul unui text, al unui paragraf sau al un capitol. În trecut, 

http://bit.ly/2JXn0jB
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decorarea letrinelor era o activitate artistică foarte importantă în realizarea 
manuscriselor și a tipăriturilor.  
Scrierea și decorarea inițialei prenumelui poate fi o activitate atractivă și stimulativă 
pentru copii. Aceștia sunt invitați la Ludoteca „Apolodor din Labrador”, într-un cadru 
plăcut, amenajat special pentru ei, la un exercițiu de imaginație și de măiestrie 
artistică, în care vor construi și ornamenta litere și în care își vor crea propriile 
simboluri, în imagine și culoare.  

  
Coordonator: Dana Panighianț, artist plastic și bibliotecar. 
 
Program: joi, 18 aprilie, între orele 11:30 - 12:30; vineri, 19 aprilie, 10:00 - 10:45.  
Spațiu de desfășurare: Ludoteca „Apolodor din Labrador”, Mezanin.  
Hartă: goo.gl/4aMXwB 

Înscrieri: bit.ly/2JXn0jB 
 
 

► PERSONAJE DE POVESTE - ATELIERE DE CREATIVITATE, ÎN CADRUL 
EXPOZIȚIEI DE PICTURĂ A ARTISTEI NORICA VEȘCĂ-POPESCU 
 
 Dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 6 - 7 și 9 – 14 ani. 

Să ne imaginăm că suntem personaje dintr-o poveste. Avem nevoie de un 
costum fantastic, de un decor mirific și, pentru ca transformarea să fie „reală”, 
vom chema în ajutor trei prieteni buni: desenul, culoarea și imaginația.  

Coordonator: Norica Veșcă-Popescu, artist plastic. 

Program: marți, 10 – 10:45 (pentru grupa de vârstă 6 – 7 ani); 11:00 – 11:45 (pentru 
grupa de vârstă 9 – 14 ani). 
Spațiu de desfășurare: Ludoteca „Apolodor din Labrador”, Mezanin.  
Hartă: goo.gl/4aMXwB 

Înscrieri: bit.ly/2JXn0jB 
 
 

► OXALIS QUARTET – PANORAMIC SONOR (40 minute) 
 

OXALIS QUARTET, format din elevi ai Școlii Gimnaziale de Arte Nr. 5 
București, coordonați de prof. Raluca – Viviana Ionescu,  vă prezintă 
„Panoramic sonor”, un recital instrumental cuprinzând piese de W. A Mozart, 
Edward Elgar, Vaja Azarashvili, Goran Bregovici, Constantin Silvestri, Pascal 
Boniani Koeu (Skalpovich), Adila Sedraïa (Indila), Dan Mihai Goia, John 
Williams și Constantin Silvestri. Cele patru eleve care compun OXALIS 
QUARTET vor reprezenta România la finalul lunii mai, în cadrul European 
Festival of Young Musician și OSMIM Opera, cu programul „Panoramic sonor”. 

Program: marți, 12:00 – 12:40  
Spațiu de desfășurare: Atrium, parter. 
Hartă: goo.gl/hf8P7Q 
Intrarea este liberă. 
 
Program:  
 

 

http://bit.ly/2JXn0jB
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► POEZIA LICHIDĂ A SUFLETULUI (40 minute) 

Vă invităm la un program de dansuri interpretate de elevii Liceului de 
Coregrafie „Floria Capsali”, elevi ai Colegiului Național de Muzică „George 
Enescu” şi de trupa de dans contemporan a şcolii SEA - Self Experience 
Academy. Momentele artistice prezentate vor da curs unei comunicări subtile 
între mișcarea corpului uman și cuvântul rostit, în viziunea și regia artistică a 
lui Dan Profir. Conceptul coregrafic: Simona Dan și Doina Georgescu – Liceul 
de Coregrafie „Floria Capsali”. 

Împreună vom sărbători frumuseţea sufletului românesc, profunzimea iubirii şi 
dulceaţa inocentă a copilăriei. 

Program: marți, 13:00 – 14:00  
Spațiu de desfășurare: Atrium, parter. 
Hartă: goo.gl/hf8P7Q 
Intrarea este liberă. 
 
Program:  
 

 

► TURURI GHIDATE  
 
Coordonator: Nicoleta Corpaci, șef Serviciu Comunicarea Colecțiilor. 
 
Perioadă de desfășurare: 15 – 19 aprilie. 
Interval orar: 9:00 – 15:00. 
Pentru informaţii suplimentare şi programări, vă rugăm să ne contactaţi la 
adresa de email: comunicarea.colectiilor@bibnat.ro. 

 

mailto:comunicarea.colectiilor@bibnat.ro

